Referat fra FAU-møte 05.12.2017

Til stede: Knut Solhaug, Silje Ludvigsen, Ann Kristin Dybhavn, Mari Aasen, Helen Bjørdal, Torild
Olstad, Ingelill Vangen, Knut Fremstad, Torunn Odden, Per Askvig, Jon Balke, Rita Finstuen, Lars
Jansen, Guro N. Blikset og Arild Megrund
Forfall: Lene Femtehjel, Siv Wean og Ritva Raddum,

Sak 12/2017-2018: Brev vedrørende karaktersetting
FAU behandlet forslag til brev om karaktersetting. FAU anmoder om at det sikres en mer lik praksis i
karaktersettingen for elevene i fylket med tanke på at opptakene til videregående skoler skjer på
mest mulig like vilkår. Det vises til en artikkel om dette temaet i OA tidligere i høst. Brevet sendes til
rektor som tar det videre i utdanningssystemet.
Sak 13/2017-2018: Høring Vestsida oppvekstsenter. Uttalelse?
Rektor deltok ikke i behandlingen av denne saken.
FAU har mottatt høringssak om skoletilbudet ved Vestsida oppvekstsenter og vurdering av
skolekretsgrenser. FAU vedtok å sende inn høringssvar og sekretær i FAU lager utkast til svar som
behandles i neste FAU møte.
Sak 14/2017-2018: Budsjett 2018. Siste nytt
Budsjettkravet er nå justert ned til 1,67 mill kr med helårsvirkning i 2019. I tillegg har skolen fått
ansvaret for overtallige fra andre tjenestesteder i kommunen.
Det kommer nå en ny reform fra Kunnskapsdepartementet om delingstall / klassestørrelser fra og
med neste skoleår. Rektor prøver å finne ut hva dette vil bety for SLUS, da det foreløpig ikke er helt
klart hva dette vil bety av eventuell tilførsel av nye pedagogiske stillinger.
Rektor ønsker å bevare klasseantallet på neste års 10. trinn, miljøterapeuten og skolens Fysak-profil.
Dette samsvarer også med elevenes prioriteringer.
Det blir antakeligvis noen endringer på delingstimer og større grupper innenfor praktiske fag, samt at
hverdagssparing allerede er iverksatt.
FAU vil bistå med å søke prosjektmidler til Fysak framover.
Sak 15/2017-2018: Nytt fra skolen


SLUS skal delta i et forsøk med å arrangere muntlig eksamen på 10. trinn i praktiske fag (Gym
og Kunst -og håndverk). Forsøket gjøres i samarbeid med Utdanningsdirektoratet og noen
andre kommuner. Ordningen kan muligens trå i kraft fra 2019.





Resultatene fra de nasjonale prøvene foreligger nå. Skolens resultater er litt bedre enn
gjennomsnittet i norsk og engelsk, mens litt svakere enn gjennomsnittet i regning. Jentene
skårer noe høyere enn guttene. Om det avdekkes spesielle tema det gjennomgående skåres
svakt i ved skolen, jobbes det målrettet for å rette opp dette.
Nå er tiden inne for de vanlige juleaktivitetene som juleball, basketturnering, utdeling av
karakterkort og juleavslutninger. Siste skoledag er 21. desember (da drar elevene hjem kl
1240).

Sak 16/2017-2018: Eventuelt
Skolen skal delta på Ung-data undersøkelsen som gjennomføres i februar neste år.
Neste FAU-møte blir 2. januar 2018.

Referent: Rita Finstuen

